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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce
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Aktuálnost problematiky, přístupu k závažné duševní chorobě je zásadní v daném případě z hlediska prevence
bezdomovectví. Ukazuje na její rizika. Práce – případová studie je věnovaná historii duševní nemoci a
konkrétnímu postižení nemocného. Obecnější rozvahu, např. podílu duševních chorob na této sociální patologie
– bezdomovectví - práce nezahrnuje, soustřeďuje se především na komplexní léčbu paranoidní schizofrenie
v ústavních podmínkách a možnostem stabilizace stavu v ambulantní péči.
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Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 2
domácích i zahraničních literárních pramenů
Autorka je dobře seznámena s praxí - problematikou ošetřovatelské péče v PL Bohnic, což se vhodně promítlo i
do zpracování práce. V teoretické části práce vychází z několika českých učebnic pro sestry.
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Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu

2

Lze říci, že samostatné zvládnutí odborného problému paranoidní schizofrenie a její aplikace na konkrétního
pacienta odpovídá průměrnému zvládnutí problematiky.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
3
dodržení publikační normy
Formálnímu zpracování, jazykové a stylistické úrovni (po opravách), grafické úpravě či dodržení publikační
normy nelze nic vytknout
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

